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Deze Nieuwsbrief is bedoeld voor participanten, 

die participaties hebben gekocht via Goodwood 

Investments B.V. (Goodwood) of de Stichting 

Amazon Teak Foundation (ATF). De participaties 

betreffen opbrengstrechten op teakplantages die 

door Floresteca S.A. in Brazilië zijn aangelegd in de 

provincie Mato Grosso. 

 

Deze Nieuwsbrief staat onder redactie van de 

bewaarder van de opbrengstrechten, de Stichting 

Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) en 

informeert u over de stand van zaken.  

 

 

1. Voortgang uitkering 

kapopbrengsten Silas en 

Kumbaru. 
 

SATT heeft contact gezocht met de 973  

participanten die beschikken over in totaal 1.047 

participaties in Silas en Kumbaru.  

Deze participanten  zijn nagenoeg allemaal per e-

mail of per post bereikt. 

Vanaf medio december hebben de eerste 440 

uitbetalingen plaatsgevonden met een 

totaalbedrag van ruim 2 miljoen Euro. 

De kapopbrengst is toegekend in dollars. Bij 

uitbetaling vindt omrekening plaats naar euro’s 

met de koers van de datum waarop SATT de 

kapopbrengst op haar rekening ontvangt van 

Floresteca S.A. De koers wordt vermeld op onze 

website. 

 

2. Wilt u alsnog op de 

uitkeringsbrief reageren? 
 

Volgens de meeste overeenkomsten blijven de 

gelden nog vijf jaar beschikbaar voor uitkering. Wij 

adviseren u echter niet te wachten en – als u nog 

niet reageerde – de formulieren alsnog in te 

sturen. Graag bij voorkeur per e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u geen brief ontvangen en bent u wel in het 

bezit van een Silas of Kumbaru participatie? Neemt 

u dan alsublieft contact met ons op: 

contact@stichtingtectona.nl 

 

3. Kort geding van 31 januari 2018 
 

Op 31 januari 2018 vond een kort geding plaats 

voor de rechtbank Amsterdam.  De Vereniging 

Teak Participanten (VTP) had dit kort geding 

aangespannen tegen SATT. Op 14 februari 2018 

heeft de rechtbank Amsterdam een duidelijke 

uitspraak gedaan. De rechter heeft alle 

vorderingen van VTP afgewezen. De belangrijkste 

overwegingen van de rechter worden hieronder 

weergegeven. Het volledige vonnis staat op de 

website van SATT (www.tectonastichting.nl).  

 

Samenvatting vonnis voorzieningenrechter van  

14 februari 2018. 

 

• Door het faillissement van Goodwood en de 

ontbinding van ATF is een uitzonderlijke 

situatie ontstaan, waarin de zeilen naar de 

wind moeten worden gezet. In juridische 

termen is er sprake van onvoorziene 

omstandigheden.  

 

• De beleggers kunnen, gezien de uitzonderlijke 

situatie die is ontstaan, in redelijkheid niet 

blijven vasthouden aan het standpunt dat de 

kosten van SATT al zijn betaald bij de aankoop 

van de participatie. De beleggers zullen dan 

ook de redelijke kosten van SATT alsnog 

moeten dragen. Dit betreft de 4% inhouding 

van SATT. Bij die inhouding zal SATT uiteraard 

behoorlijk inzicht moeten geven in haar 

inkomsten en uitgaven. Het is niet aannemelijk 

geworden dat SATT in dit opzicht tekortschiet.  

 

• SATT verbindt aan de uitbetaling van de 

kapopbrengsten terecht de voorwaarde dat de 

ontvanger haar finale kwijting verleent en 

akkoord gaat met haar berekening. SATT is 

akkoord met het aanpassen van de tekst van 

de finale kwijting zodat duidelijk wordt dat de 

finale kwijting alleen voor SATT geldt en deze 

niet geldt voor haar achterliggers.  
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• SATT kan niet worden verplicht om een 

beheerder aan te stellen op grond van artikel 4 

sub k van de Beleggingsvoorwaarden 1.0 van 

31 mei 2006 van Goodwood. Dat artikel ziet 

niet op de uitzonderlijke situatie waarin 

achtereenvolgens twee beheerders zijn 

omgevallen (Goodwood en ATF). 

 

• SATT heeft een zekere vrijheid om 

maatregelen te nemen om te voorzien in het 

beheer van de teakplantages. SATT is in 

vergaand overleg met institutionele beleggers 

en de obligatiehouders van Floresteca B.V. 

over de aanstelling van een Nederlandse 

bestuurder bij Floresteca S.A. Deze constructie 

verdient volgens de rechter een eerlijke kans. 

 

• Zoals gezegd is het begrijpelijk dat veel 

beleggers boos zijn. Ze schieten er echter niets 

mee op om die boosheid te richten op SATT en 

haar bestuurders. Het intimideren en 

bedreigen van die bestuurders door enkele 

leden van VTP is niet alleen ongepast maar 

ook contraproductief.  

 

4. Rapportages van Floresteca  
 

SATT begrijpt heel goed dat bij u vragen leven over 

de kwaliteit van de teakplantages en  het moment 

dat er op uw plantage een eindkap plaatsvindt.  

 

SATT kan deze vragen in haar rol van bewaarder 

van uw participaties niet beantwoorden. Dit zijn 

vragen voor de Braziliaanse bosbouwonderneming 

Floresteca SA. 

 

Op de website van Floresteca, www.floresteca.nl 

kunt u de antwoorden op de meeste vragen vinden 

achter het tabblad ‘Rapportages’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Benoeming bestuurder bij 

Floresteca in Brazilië. 

SATT is in overleg met de obligatiehouders van 

Floresteca B.V. en de institutionele beleggers 

Quadris Environmental Fund Plc en Floresteca S.A. 

over de benoeming van een Nederlandse 

bestuurder met kennis van tropische bosbouw bij 

Floresteca S.A. in Brazilië. Op deze wijze krijgen de 

participanten en de obligatiehouders meer 

controle over de activiteiten van Floresteca S.A.  

 

6. Fiscale waarde per 1 januari 

2017. 

 
Wij zullen zo spoedig mogelijk de fiscale waarde 

per 1 januari 2017 vermelden op de website 

www.tectonastichting.nl 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.floresteca.nl/
http://www.tectonastichting.nl/

